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1. BAKGRUND 
Fritidsnämnden beslutade den 4 april 2017 §13 om att uppdra till fritidsförvaltningen  att utreda 
möjliga platser i Gislaveds kommun för placering av en ny bad- och sportanläggning med fokus på tre 
alternativ; bad- och simcenter, multiarena eller samlokalisering av bad- och simcenter inklusive 
multiarena.  

Utredningen som presenteras, här kallad Lokaliseringsanalys har som syfte att ta fram ett 
övergripande material för att ge en bild av Gislaveds kommun interna uppfattning om var ett bad- 
och simcenter och/eller multiarena kan placeras. Frågeställningen för Lokaliseringsanalysen har byggt 
på ett framtidsperspektiv där det finns ett tempererat inomhusbad och ett tempererat utomhusbad 
(Hörsjöbadet) i kommunen. Frågeställningen har också utgått från att befintliga sporthallar i 
kommunen finns kvar.  

Arbetsgruppen, med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, bygg- och 
miljöförvaltningen, fastighet- och serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen samt 
fritidsförvaltningen har arbetat med Lokaliseringsanalysen. Representanterna har utsetts av 
respektive förvaltningschef.  

2. ARBETSPROCESS 
Under arbetet har ett antal tänkbara placeringar i tätorterna Gislaved, Anderstorp och 
Smålandsstenar genomlysts ur olika perspektiv. Dessa har handlat om samhällsbyggnad (som bl.a. 
avser vilka planeringsförutsättningar som finns gällande översiktplaner, detaljplaner och 
markägarförhållanden), verksamhet (både vad gäller skola, föreningsliv och allmänhet), infrastruktur, 
tillgänglighet och kommunikationer, synergieffekter, driftsamordning och miljö. Tänkbara platser i 
övriga tätorter i kommunen bedömdes som icke relevanta att utreda på grund av otillfredsställande 
nåbarhet och mindre bra förutsättningar. 

En del i analysarbetet har varit att med hjälp av GIS (kommunens geografiskta informationssystem) 
ringa in antal medborgare, totalt och i åldern 7-25 år, med räckvidd på 2 och 3 km till respektive 
placering. Detta utifrån en bedömning om ett generellt möjligt gång- och cykelavstånd. Åldern 7-25 
år är fritidsnämndens benämning på barn- och ungdom och den målgrupp som i huvudsak nyttjar en 
bad- och sportanläggning både via skola och föreningsliv. 

Dialog har också förts med funktionshinderverksamheten inom socialförvaltningen, kommunens 
säkerhetsstrateg och räddningstjänsten, kommunens föreningsliv och Gislaveds energi för att ta del 
av deras synvinklar och eventuella behov i förhållande till placering av en sådan här anläggning. 
Dessa synpunkter har anammats i utredningsarbetet. 

3. DISPOSITION 
Kapitel 4, 5 och 6 presenterar de tänkbara platserna som arbetsgruppen har studerat i tätorterna 
Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar. De olika perspektiven på samhällsbyggnad, verksamhet, 
infrastruktur, kommunikationer, synergieffekter, driftsamordning samt miljö redovisas för respektive 
plats. 
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Utdrag från GIS med kartor för de studerade platserna som visar antal medborgare inom 2 och 3 km 
till respektive placering ligger sist i dokumentet. Utgångspunkten är befintliga och möjliga vägar för 
att ta sig till målet på 2 och 3 km avstånd. Kartornas mörkare del visar 2 km räckvidd och övergår till 
ljusare del för att visa 3 km räckvidd. Antalet medborgare, totalt och i åldersintervallet 7-25 år, visas 
nederst på varje karta.  

I kapitel 7 redovisas generella synpunkter som arbetsgruppen anser är av stort värde när man 
bestämmer sig för en placering av ett framtida nytt bad- och simcenter och/eller multiarena.  

I kapitel 8 ger arbetsgruppen sin syn på vilken placering den anser vara den bästa för ett nytt bad- 
och simcenter och/eller en multiarena i Gislaveds kommun.  

4. TÄNKBARA PLATSER GISLAVED 

SMÅLANDIA 

 

Smålandia maj 2014 

Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Ingen kommunal mark. Finns inte fysisk plats för denna typ av anläggning inom området. Smålandia 
är i första hand utpekat som ett handelsområde. Denna typ av anläggning har inte stöd i fördjupad 
översiktplan eller i gällande detaljplan.  

Verksamhetsperspektiv: 
Området ligger långt ifrån skolor och andras verksamheter som kan tänkas utnyttja anläggningen. 
Detta kommer att innebära att elever behöver transporteras med buss. Platsen innebär också att 
allmänheten får långt till anläggningen.  
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Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi:  
Krävs helt nya vägar och ledningar oavsett placering i området. Norr om Smålandia finns ett 
vattenskyddsområde som begränsar placeringen. Tillgång till fjärrvärme finns i närheten. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer: 
Placeringen är central i kommunen.  Trafiklösningen från RV 26 och RV 27 är tillfredsställande och ger 
bra förutsättningar för biltrafik att nå området. Dåligt med kollektiv trafik i dagsläget. Nuvarande 
handelsområde har hög trafikintensitet. Det medför begränsningar för en säker gång- och 
cykeltillgänglighet inom området.  

Synergieffekter:  
Finns få positiva synergieffekter på grund av avstånd till skolor och andra idrottsanläggningar. 
Möjlighet att använda handelsområdets parkeringsytor vid större arrangemang. 

Driftsamordning:  
Mindre möjligheter till driftsamordning vad gäller personal då det inte finns fastigheter med 
kommunal verksamhet i omedelbar närhet. 

Miljöperspektiv:   
Ökad fordonstrafik. 

Ytterligare perspektiv:  
Placeringen når få medborgare med gång- och cykelavstånd. Detta medför behov av ytterligare 
parkeringsytor.   

VÄSTER OM RECTICEL 

 
Området väster om Recticel, maj 2014 

Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Skyddsavstånd krävs i förhållande till industrin, Recticel. Placeringen är olämplig då besökare och 
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främst barn och ungdom passerar/tangerar Recticels område för att ta sig till anläggningen.  
Placeringen har inte stöd i fördjupand översiktsplan och kräver ny detaljplan. 

Verksamhetsperspektiv:   
Central placering i kommunen och exponerat läge utmed RV 26. Bra placering för allmänheten samt 
förhållandevis nära för flera skolor. Gislaveds gymnasium/Lundåkerskolan och även Sörgården och 
Gullvivan har i stort settrimligt gångavstånd.   

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi:  
Krävs helt nya vägar och ledningar. En bra trafiklösning från S Storgatan in på området är A och O om 
denna lösning ska fungera. Man bör också överväga en infart från Södra infarten för att öppna upp 
området. Tillgång till fjärrvärme finns i närheten. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Närhet till avfart RV 26. Gång- och cykeltillgängligheten är bra för Gislaveds tätort. Allmänna 
kommunikationer finns i närheten. 

Synergieffekter:  
Möjliga positiva effekter på grund av ganska kort avstånd till övriga kommunala fastigheter samt flera 
skolor. 

Driftsamordning:  
Begränsade möjligheter till driftsamordning. 

Miljöperspektiv:   
Ingen markant risk för ökad fordonstrafik. Möjligheter att ta sig till anläggningen utan bil.  

Ytterligare perspektiv:  
Besvärlig terräng för byggnation. 

OMRÅDET GISLE 

 

Gisleområdet, maj 2014 
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Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Området är avsett för denna typ av besöksanläggningar och verksamheter. Tillräcklig yta finns i 
området. Placeringen har stöd i fördjupad översiktplan och i kommande detaljplan som är under 
bearbetning.  

Verksamhetsperspektiv:  
Placeringen medger närhet för allmänhet, skola och verksamheter som nyttjar anläggningen. Flera 
föreningar och dess verksamhet finns redan i området. Gislaveds gymnasium/Lundåkerskolan och 
även Sörgården och Gullvivan har i stort sett rimligt gångavstånd. I området finns i dagsläget 
(vårterminen 2017) 1000 gymnasieelever och drygt 400 grundskoleelever på Lundåkerskolan som är i 
omedelbar närhet. Annan service, såsom restaurang finns i området. 

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi:  
Finns redan vägar och ledningsnät på plats. Tillgång till fjärrvärme finns. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer: 
Möjligt för många medborgare i Gislaveds tätort att ta sig till anläggningen utan bil eller buss. 
Cykeltillgängligheten är bra. Man bör titta över dagens trafiklösning och de parkeringsmöjligheter 
som finns idag. Kollektivtrafik och allmänna kommunikationer finns i närheten.  

Synergieffekter:  
Det finns goda möjligheter till samnyttjande av parkering, service, matställen, tekniska system, 
personal och maskinpark med denna placering. Omedelbar närhet till andra idrottsanläggningar ökar 
möjligheten till synergieffekter. Olika verksamheter kan dela på gemensamma funktioner såsom 
föreningslokaler, förrådsutrymmen mm. Bättre förutsättningar för volym på caféverksamhet och 
liknande. 

Driftsamordning:  
Lätt att samordna drift på grund av närhet till andra idrottsanläggningar. Fördel med flera 
kommunala fastigheter i omedelbar närhet. 

Miljöperspektiv:   
Många kan ta sig till anläggningen utan bil. 

Ytterligare perspektiv:  
Nära andra verksamheter såsom bibliotek och Kulturplatån som möjliggör meningsfull väntetid och 
träffpunkt. 

ÖVRIGA PLACERINGAR 
Två ytterligare placeringar i tätorten Gislaved diskuterades i arbetsgruppen, men avvisades av olika 
skäl. 
Södra industriområdet 
Området utpekat för industri och därför ej lämpligt.  
Vitsippeområdet 
Området utgör en viktig bostadsreserv utpekad i fördjupad översiktplan och i befintliga, ej 
utnyttjade, detaljplaner. 
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5. TÄNKBARA PLATSER ANDERSTORP 

MOSSARP (MELLAN RÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH RV 27) 

 
Mossarpsområdet, april 2016 

Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Området är idag planlagt för industriändamål, handel och kontor vilket kräver ny detaljplan för denna 
typ av anläggning. Placeringen har inte heller stöd i fördjupad översiktplan. Risk för planeringskonflikt 
kan uppkomma då en sportanläggning i närheten av nuvarande industrier begränsar 
utvecklingsmöjligheten för industrin.   

Verksamhetsperspektiv:  
Exponerat läge utmed RV 27. Platsen innebär att allmänheten får långt till anläggningen. Området 
ligger långt ifrån skolor och andra verksamheter som nyttjar anläggningen. Gång- och cykelavståndet 
är begränsat för allmänheten och inte aktuellt för någon skola. Placeringen medger i dagsläget 
förhållandevis bra bussförbindelser för vissa delar av kommunen.  

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi:  
Vägar och ledningar måste nyanläggas. För detta krävs dock inga stora insatser för att nå god 
funktionalitet.  Tillgång till fjärrvärme finns i närheten.  

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Man bör fundera på en avfart från RV 27 för att förbättra tillgängligheten. Även en säker 
cykelöverfart för gamla RV 27 bör finnas med i tankarna. Bussförbindelser finns som kan nyttjas av 
vissa skolor, men tidsaspekten begränsar.  Allmänheten från Gislaved, Anderstorp och Reftele kan ta 
sig till platsen via buss, men detta fungerar sämre från västra kommundelen. 
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Synergieffekter:  
Små synergieffekter på grund av avstånd till skolor och andra idrottsanläggningar. Möjligen kan 
anläggningen på sikt dra till sig liknande verksamhet till Mossarp. 

Driftsamordning:  
Inga möjligheter till driftsamordning vad gäller drift och personal. 

Miljöperspektiv:   
Medför ökat bilåkande till aktiviteter. 

Ytterligare perspektiv:  
Krävs parkering i stor omfattning som kommer vara en tom yta dagtid. Placeringen kommer att 
medföra mer fokus på evenemang än breddverksamhet. 

ANDERSTORPSMOTET (VÄSTER OM VÄGEN TILL KLO) 

 
Anderstorpsmotet, april 2016 

Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Området är jungfrulig mark, dock ej kommunal mark. Placeringen har inte stöd i fördjupad 
översiktsplan och kräver ny detaljplan. 

Verksamhetsperspektiv:  
Platsen innebär att allmänheten får långt till anläggningen. Området ligger långt ifrån skolor och 
andra verksamheter som nyttjar anläggningen. Gång- och cykelavståndet kan upplevas för stort för 
allmänheten och inte aktuellt för någon skola. Placeringen medger i dagsläget förhållandevis bra 
bussförbindelser för vissa delar av kommunen.  
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Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi: 
Området kräver nyanläggning av ledningssystem för vatten, avlopp och fjärrvärme samt nya gator. 
Tillgång till fjärrvärme finns i närheten. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:   
Kräver en bättre infart från gamla RV 27 än vad som är idag. Närhet till nuvarande RV 27 skapar 
möjligheter för god tillgänglighet, men då bara med fordon. Bussförbindelser finns som kan nyttjas av 
vissa skolor, men tidsaspekten begränsar.  Allmänheten från Gislaved, Anderstorp och Reftele kan ta 
sig till platsen via buss, men fungerar sämre från västra kommundelen. 

Synergieffekter:   
Små synergieffekter på grund av avstånd till skolor och andra idrottsanläggningar. Möjligen kan 
anläggningen dra till sig liknande verksamhet till Anderstorpsmotet. 

Driftsamordning:  
Få möjligheter till driftsamordning vad gäller drift och personal. 

Miljöperspektiv: 
Medför ökat bilåkande till aktiviteter. 

Ytterligare perspektiv:  
Krävs parkering i stor omfattning som kommer vara tom yta dagtid. Placeringen kommer att medföra 
mer fokus på evenemang än breddverksamhet 

ANDERSTORPS MOTORBANA 

 

Anderstorps motorbana, maj 2014 
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Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Kommunalt bolag som till viss del äger marken. Brist på utrymme. Konflikt med motorbanans 
användning och utveckling. Påverkan från motorbuller. Placeringen har inte stöd i fördjupad 
översiktsplan och kräver ny detaljplan. 

Verksamhetsperspektiv: 
Platsen innebär att allmänheten får långt till anläggningen. Området ligger långt ifrån skolor och 
andra verksamheter som nyttjar anläggningen. Gång- och cykelavståndet är begränsat för 
allmänheten och inte aktuellt för någon skola. 

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi:  
Kräver en ny infrastruktur. Tveksamhet råder om befintligt ledningsnät räcker till för en bad- och 
simanläggning i området. Utbyggnad av fjärrvärmen krävs. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Dåliga bussförbindelser. Viss närhet till RV 27 kan skapa möjligheter för god tillgänglighet, men då 
bara med fordon. Gång- och cykeltillgänglighet måste förbättras. 

Synergieffekter:  
Små synergieffekter på grund av avståndet till skolor, förutom motorsport-utbildningen, och andra 
idrottsanläggningar. Möjligen kan anläggningarna locka liknande verksamheter till Anderstorps 
motorbana. 

Driftsamordning: 
Få möjligheter till driftsamordning. 

Miljöperspektiv: 
Medför ökat bilåkande till aktiviteter. 

Ytterligare perspektiv:  
Krävs parkering i stor omfattning som kommer vara tom yta dagtid. Närheten till Anderstorp tätort 
kan anses som cykelavstånd. 
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ANDERSTORPS STATIONSOMRÅDE 

 
Anderstorps stationsområde, maj 2014 

Samhällsbyggnadsperspektiv:  
Platsen är för begränsad för denna typ av anläggning. Kommunal mark. Placeringen har inte stöd i 
fördjupad översiktsplan och kräver ny detaljplan. 

Verksamhetsperspektiv: 
Bra placering för allmänheten och rimligt gångavstånd för flera skolor i tätorten Anderstorp. 

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi: 
Infrastrukturen finns, men platsbristen är väldigt svårlöst. Tillgång till fjärrvärme finns i närheten. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Möjligt för många medborgare i Anderstorps tätort att ta sig till anläggningen utan bil eller buss, men 
gång- och cykeltillgängligheten är inte optimal. Även bil och busstrafik kan vara svår att lösa. Svårt att 
få en fungerande logistik. Långt avstånd till och från huvudleder.  

Synergieffekter: 
Närhet till busstation. Närhet till annan service såsom café och restaurang. I övrigt få positiva 
synergieffekter. Beläget som en satellit utan tillgång till andra idrottsanläggningar.  

Driftsamordning:  
Möjligheter till viss driftsamordning vad gäller personal. 

Miljöperspektiv:   
Många kan ta sig till anläggningen utan bil. 

Ytterligare perspektiv:  
Svårt med stora ytor för parkeringar. 
 



 

 
 

 
 13 [16]   

6. TÄNKBARA PLATSER SMÅLANDSSTENAR 

NORDINOMRÅDET 

 
Nordinområdet, maj 2014 

Samhällsbyggnadsperspektiv: 
Planstöd finns. Brist på markyta för anläggningen. Tillgänglighet till anläggningen blir svår. Ligger 
”inne” i ett skolområde. 

Verksamhetsperspektiv: 
Placeringen medger närhet för allmänhet, till skola och verksamheter som nyttjar anläggningen. Flera 
föreningar och dess verksamhet finns redan i området. Nordinskolan, Åtteråsskolan och 
Villstadskolan har gångavstånd. I närområdet finns i dagsläget (vårterminen 2017) knappt 800 
grundskoleelever.  

Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi: 
Infrastruktur finns, men platsbristen är svårlöst. Fjärrvärme kommer att finnas i närheten. Området 
har vid flera tillfällen drabbats av översvämning vid kraftigt regn. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Kommer innebära ökning av transport in i området. Trafiken och logistiken är svårlöst. Gång- och 
cykeltillgängligheten är ok för allmänheten i tätorten Smålandsstenar. Placeringen ligger en bit från 
stationen och nuvarande allmänna bussförbindelser. 

Synergieffekter:  
Närhet till skolor och befintlig idrottsanläggning. Samnyttjande av tekniska system, personal och 



 

 
 

 
 14 [16]   

andra evenemang medges vid denna placering. Olika verksamheter kan dela på gemensamma 
funktioner såsom föreningslokaler och förråd. 

Driftsamordning:  
Möjligheter till driftsamordning vad gäller personal. Fördelar då flera kommunala fastigheter ligger i 
området. 

Miljöperspektiv:   
Många kan ta sig till anläggningen utan bil. 

Ytterligare perspektiv: 
Markförhållandena är ogynnsamma för denna typ av anläggning. Parkering behöver nyanläggas. 

HÖRSJÖOMRÅDET 

 
Hörsjöområdet sett från nordost, maj 2014 

Samhällsbyggnadsperspektiv: 
Planstöd finns i området. I dagsläget inget naturligt och logistiskt stråk in till området. Området är 
idag ett viktigt friluftsområde i Smålandsstenar. Vissa svårigheter att angöra området framförallt för 
gång- och cykeltrafik från tätortens västra sida. 

Verksamhetsperspektiv: 
Nära anslutning till nuvarande RV 26. Någon form av passage för gång- och cykeltrafik över RV 26 bör 
man fundera över. Långt avstånd för flera skolor. Detta kommer att innebära att elever behöver 
transporteras med buss. Vissa föreningar och dess verksamheter finns redan i området. 
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Infrastruktur avseende vatten, avlopp, fjärrvärme, energi: 
Logistik i form av vägar, parkeringar och trafik i området är bekymmer som man måste hitta lösningar 
på. Fjärrvärmeutbyggnad krävs. 

Tillgänglighet avseende kommunikationer:  
Gång- och cykelavståndet är ok för medborgare i Smålandsstenar tätort. Bussförbindelser till 
Gislaved finns utmed nuvarande RV 26. Övriga allmänna kommunikationer finns vid Stationsområdet 
som ligger en bit bort.  

Synergieffekter:  
Få synergieffekt på grund av avstånd till skolor och kommunala fastigheter. Viss synergieffekt till 
föreningsägda idrottsanläggningar (Domarvallen och tennishall). 

Driftsamordning:  
Vissa möjligheter till driftsamordning vad gäller personal framförallt sommartid (Hörsjön). 

Miljöperspektiv: 
Medför ökat bilåkande till aktiviteter. 

7. ÖVRIGA GENERELLA SYNPUNKTER 
Arbetsgruppen har under arbetets gång diskuterat ett flertal övergripande saker. Vissa punkter är av 
sådan vikt att vi vill föra fram dem särskilt: 

• Man bör överväga frågan om lämpligheten att placera en sådan här anläggning i anslutning 
till ett industri- eller handelsområde. Dels då det påverkar industrins och handelns 
expansionsmöjlighet, dels då dessa områden generar en trafikbelastning och trafiktyp som 
inte är lämplig.  

• Utifrån ett breddidrottsperspektiv är det av stort värde att bad- och simcenter samt 
multiarena placeras tillsammans och helst i anslutning till andra eller någon annan redan 
befintlig idrottsanläggning. Det skapar många fördelar såsom möjlighet för uppvärmning i 
annan hall inför match, förutsättningar för stora cuper samt föreningar och idrotter som kan 
samarbeta. Vid arrangemang t ex ungdomscuper, kan också olika idrotter erbjudas som en 
trevlig alternativ aktivitet. 

• En bad- och sportanläggning nyttjas dagtid övervägande av barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. En betydelsefull faktor är därför att se var skolorna 
ligger i förhållande till placering och antal elever som finns i direkt närhet. Statistik från barn- 
och utbildningsförvaltningen visar att kommunen har knappt 4 000 grundskoleelever och 
1 000 gymnasieelever. Hälften av totalen (2 430 elever) finns i Gislaveds tätort.   

• Avstånd och tillgänglighet är en viktig aspekt oavsett ålder på besökarna till anläggningen. 
Idrottsforskning visar att motion är en klassfråga. Den i särklass största målgruppen till 
anläggningen är barn- och ungdomar, både dagtid genom skolan samt kvällar och helger 
genom föreningsliv. Antalet barn- och ungdomar som kan nå anläggningen genom att gå eller 
cykla är därför en betydelsefull faktor.  
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• Man bör fundera på frågan vad det betyder om man väljer att inte ha en bad- och 
simanläggning i Gisleområdet, det vill säga vad som blir kvar av området utifrån perspektivet 
mötesplats och utpekat idrottsområde. 

• Gislaveds energi ser fördelar med en stor energiförbrukare såsom en bad- och simanläggning 
i anslutning till ändarna på fjärrvärmenätet. 

8. SAMMANFATTNING / ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG  
Utifrån detta material och de diskussioner som arbetsgruppen har fört vill arbetsgruppen föreslå 
placeringen för ett nytt bad- och simcenter och/eller multiarena i Gislaveds kommun enligt nedan:  

Arbetsgruppen menar att Gisleområdet är den bästa placeringen för ett nytt bad- och simcenter 
och/eller multiarena för Gislaveds kommun.  

Gisleområdet som placering för ett nytt bad- och simcenter och/eller multiarena ger flera fördelar: 

• Breddidrottsperspektivet i kommunen kommer att stärkas. 

• Området som utpekad mötesplats och idrottsområde kommer att stärkas. 

• Många skolor kommer att ha gångavstånd till anläggningen. 

• Många barn- och ungdomar kommer att ha gång- och cykelavstånd till anläggningen. 

• Flera synergieffekter kommer att ske. 

• Flera driftsamordningsvinster kommer att göras. 
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